به نام خدا
سواالت آزمون درس :فارسی ()1

پایه :دهم

نام و نام خانوادگی:

رشته :کلّیۀ رشتهها

تاریخ امتحان:

89 / 11 /

طراح :یاری

ادارۀ کلّ آموزش و پرورش استان کرمانشاه

نام کالس:

سال تحصیلی89/88 :

ادارۀ آموزش وپرورش ناحیه 3

ردیف

نوع سﺆالA :

سﺆاالت

 توضیحات آزمون 
شش پرسش باتوجه به موضوعات درسهای 01و00و 01کتاب درسی تهیه شده که برای پاسخ به آنها پانزده دقیقه فرصت دارید.
پایین صفحه پاسخ کلیدی پرسشها وجود دارد؛ پس از جوابدادن به پرسشها ،پاسخ خود را چک کنید.


در همۀ عبارات زیر ،جملۀ وابسته وجود دارد؛ بهجز گزینۀ . ...
 )0تاریخ ،مشیّت باری تعالی است که از طریق انسانها به انجام میرسد.
 )1بچّهها با اشتیاق منتظر شب هستند تا به قلب دشمن بتازند.
 )3بعضی پیشانیبندهایی که رویشان نوشتهاند «زائران کربال» بر پیشانی میبندند.
 )4حقّاهلل را خدا میبخشد؛ امّا وای از حقّالنّاس.



همۀ ابیات زیر به شیوۀ بالغی سروده شدهاند؛ بهجز گزینۀ . ...
 )0زهی گویا ز تو کام و زبانم  /تویی هم آشکارا هم نهانم
 )1چو در وقت بهار آیی پدیدار  /حقیقت ،پرده برداری ز رخسار
 )3فروغ رویت اندازی سوی خاک  /عجایب نقشها سازی سوی خاک
 )4هر آن وصفی که گویم ،بیش از آنی  /یقین دانم که بیشک ،جانِ جانی



هر سه آرایۀ ادبی « استعاره ،جناس و اغراق » در بیت گزینۀ  ...............آمده است.
 )0نماند ایچ با روی خورشید ،رنگ  /به جوش آمده خاک بر کوه و سنگ
 )1به لشکر چنین گفت کاموس گُرد  /که گر آسمان را بباید سپرد
 )3بشد تیز ،رهّام با خود و گبر  /همی گرد رزم اندر آمد به ابر
 )4به گرز گران دست برد اشکبوس  /زمین آهنین شد سپهر آبنوس



نقش دستوری واژگان مشخّصشدۀ بیت زیر ،به ترتیب در کدام گزینه درست آمدهاست؟
« به خون گر کشی خاک من ،دشمن من  /بجوشد گل اندر گل از گلشن من »
 )0متمم ،مفعول ،نهاد



 )1نهاد ،مضافالیه ،مفعول

 )3نهاد ،متمم ،نهاد

 )4متمم ،مفعول ،مضافالیه

کدام بیت ،دارای بیشترین تعداد جمالت است؟
 )0همه تیغ و گرز و کمند آورید  /به ایرانیان ،تنگ و بند آورید
 )1بیامد که جوید ز ایران نبرد  /سر همنبرد اندر آرد به گَرد
 )3برآویخت رهّام با اشکبوس  /برآمد ز هر دو سپه ،بوق و کوس
 )4خروشید :کای مرد رزمآزمای  /همآوردت آمد مشو بازِ جای



در کدام گزینه ،غلط امالیی وجود دارد؟
 )0دریادالن صفشکن ،تقدیر تاریخی زمین ،حاشیۀ اروند رود
 )1جلیقههای نجات ،وسواس یک قاضی ،تنظیم وصیتنامه
 )3آماده و مسلّح ،راست و ریس ،سکّاندار قایق
 )4ترز استفاده از ماسک ،خطوط مقدّم ،صمیمی و بیتکلّف

پاسخ کلیدی :سﺆال یک /  :سﺆال دو /  :سﺆال سه /  :سﺆال چهار /  :سﺆال پنج /  :سﺆال شش :

شادی ،رادی و آزادی شما را آرزومندم

به نام خدا
سواالت آزمون درس :فارسی ()1

پایه :دهم

نام و نام خانوادگی:

رشته :کلّیۀ رشتهها

تاریخ امتحان:

89 / 11 /

طراح :یاری

ادارۀ کلّ آموزش و پرورش استان کرمانشاه

نام کالس:

سال تحصیلی89/88 :

ادارۀ آموزش وپرورش ناحیه 3

ردیف

نوع سﺆالB :

سﺆاالت

 توضیحات آزمون 
شش پرسش باتوجه به موضوعات درسهای 01و00و 01کتاب درسی تهیه شده که برای پاسخ به آنها پانزده دقیقه فرصت دارید.
پایین صفحه پاسخ کلیدی پرسشها وجود دارد؛ پس از جوابدادن به پرسشها ،پاسخ خود را چک کنید.


در همۀ عبارات زیر ،جملۀ وابسته وجود دارد؛ بهجز گزینۀ . ...
 )0سکّاندارها قایقهایشان را میشویند و با دقّتی عجیب همهچیز را وارسی میکنند.
 )1در این لحظات ،دلها آنچنان صفا مییابند که وصف آن ممکن نیست.
 )3وقتی اسوۀ تو عباس بن علی (ع) باشد ،چه باک اگر هر دو دست تو نیز هدیۀ راه خدا شود؟
 )4اینجا سولهای است که گُردان عبداهلل آخرین لحظات قبل از شروع عملیات را در آن میگذرانند.



همۀ ابیات زیر به شیوۀ بالغی سروده شدهاند؛ بهجز گزینۀ . ...
 )0گه به دهان بر زده کف چون صدف  /گاه چو تیری که رود بر هدف
 )1گفت درین معرکه یکتا منم  /تاجِ سرِ گُلبُن و صحرا منم
 )3چون بدوم سبزه در آغوش من  /بوسه زند بر سر و بر دوش من
 )4چون بگشایم ز سر مو ،شکن  /ماه ببیند رخ خود را به من



هر سه آرایۀ ادبی « اغراق ،جناس و کنایه » در بیت گزینۀ  ...............آمده است.
 )0به رستم بر آنگه ببارید تیر  /تهمتن بدو گفت بر خیرهخیر
 )1کمان را بمالید رستم به چنگ  /به شست اندر آورده ،تیر خدنگ
 )3بزد بر بر و سینۀ اشکبوس  /سپهر آن زمان دست او داد بوس
 )4کُشانی هم اندر زمان ،جان بداد  /چنان شد که گفتی ز مادر نزاد



نقش دستوری واژگان مشخّصشدۀ بیت زیر ،به ترتیب در کدام گزینه درست آمدهاست؟
« کجا میتوانی ز قلبم رُبایی  /تو عشق میان من و میهن من؟ »
 )0نهاد ،متمم ،نهاد



 )1متمم ،مفعول ،نهاد

 )3متمم ،مفعول ،مضافالیه

 )4نهاد ،مضافالیه ،مفعول

کدام بیت ،دارای بیشترین تعداد جمالت است؟
 )0کُشانی بخندید و خیره بماند  /عنان را گران کرد و او را بخواند
 )1پیاده مرا زان فرستاد طوس  /که تا اسپ بستانم از اشکبوس
 )3بدو گفت رستم که تیر و کمان  /ببین تا هماکنون سرآری زمان
 )4چو نازش به اسپ گرانمایه دید  /کمان را به زِه کرد و اندر کشید



در کدام گزینه ،غلط امالیی وجود دارد؟
 )0مشیّت باری تعالی ،زائران کربال ،متواضع و ساده
 )1رُعب و وحشت ،آیینۀ تجلّی ،توسّل غوّاسها
 )3قوّۀ الهی ،بدر و حُنین ،زهرای مرضیه
 )4یارای ایستایی ،آفتاب فتح ،خیل قایقها

پاسخ کلیدی :سﺆال یک /  :سﺆال دو /  :سﺆال سه /  :سﺆال چهار /  :سﺆال پنج /  :سﺆال شش :

شادی ،رادی و آزادی شما را آرزومندم

به نام خدا
سواالت آزمون درس :فارسی ()1

پایه :دهم

نام و نام خانوادگی:

رشته :کلّیۀ رشتهها

تاریخ امتحان:

89 / 11 /

طراح :یاری

ادارۀ کلّ آموزش و پرورش استان کرمانشاه

نام کالس:

سال تحصیلی89/88 :

ادارۀ آموزش وپرورش ناحیه 3

ردیف

نوع سﺆالC :

سﺆاالت

 توضیحات آزمون 
شش پرسش باتوجه به موضوعات درسهای 01و00و 01کتاب درسی تهیه شده که برای پاسخ به آنها پانزده دقیقه فرصت دارید.
پایین صفحه پاسخ کلیدی پرسشها وجود دارد؛ پس از جوابدادن به پرسشها ،پاسخ خود را چک کنید.


در همۀ عبارات زیر ،جملۀ وابسته وجود دارد؛ بهجز گزینۀ . ...
 )0اینها دریادالن صفشکنی هستند که دل شیطان را از رُعب و وحشت میلرزانند.
 )1ساعتی بیش به شروع حمله نماندهاست و اینجا آیینۀ تجلّی همۀ تاریخ است.
 )3بعضی بچّهها گوشۀ خلوتی یافتهاند تا گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی بکاوند.
 )4اینها وصف حال رزمندهای است که با یک دست و یک آستین خالی ،در کنار « خور » ایستاده است.



همۀ ابیات زیر به شیوۀ بالغی سروده شدهاند؛ بهجز گزینۀ . ...
 )0قطرۀ باران که درافتد به خاک  /زو بدمد بس گُهر تابناک
 )1در برِ من ره چو به پایان بَرَد  /از خجلی سر به گریبان بَرَد
 )3گل به همه رنگ و برازندگی  /میکند از پرتو من زندگی
 )4در بُن این پردۀ نیلوفری  /کیست کند با چو منی همسری؟



هر سه آرایۀ ادبی « کنایه ،جناس و واجآرایی » در بیت گزینۀ  ...............آمده است.
 )0برآهیخت رُهّام گرز گران  /غمی شد ز پیکار ،دست سران
 )1چو رُهّام گشت از کُشانی ستوه  /بپیچید زو روی و شد سوی کوه
 )3ز قلب سپه اندر آشفت طوس  /بزد اسپ ،کاید برِ اشکبوس
 )4تهمتن برآشفت و با طوس گفت  /که رُهّام را جام باده است جُفت



نقش دستوری واژگان مشخّصشدۀ بیت زیر ،به ترتیب در کدام گزینه درست آمدهاست؟
« من آزاده از خاک آزادگانم  /گل صبر میپرورد دامن من »
 )0مفعول ،متمم ،نهاد



 )1نهاد ،متمم ،مضافالیه

 )3مفعول ،مسند ،متمم

 )4نهاد ،مفعول ،مضافالیه

کدام بیت ،دارای بیشترین تعداد جمالت است؟
 )0همی رنجه داری تن خویش را  /دو بازوی و جانِ بد اندیش را
 )1تهمتن به بند کمر بُرد چنگ  /گُزین کرد یک چوبه تیر خدنگ
 )3سزد گر بداری سرش در کنار  /زمانی برآسایی از کارزار
 )4یکی تیر زد بر برِ اسپ اوی  /که اسپ اندر آمد ز باال به روی



در کدام گزینه ،غلط امالیی وجود دارد؟
 )0صف طویل ،فضای نفوس ،جوار رحمت حق
 )1وسعت جبهه ،اسوۀ وفاداری ،بولدوذرچی جهاد
 )3خطّ مقدّم ،تفهیم معنا ،حاشیۀ اروند رود
 )4سردمداران تحوّل ،اُنس با خاک ،راست و ریس

پاسخ کلیدی :سﺆال یک /  :سﺆال دو /  :سﺆال سه /  :سﺆال چهار /  :سﺆال پنج /  :سﺆال شش :

شادی ،رادی و آزادی شما را آرزومندم

به نام خدا
سواالت آزمون درس :فارسی ()1

پایه :دهم

نام و نام خانوادگی:

تاریخ امتحان:

رشته :کلّیۀ رشتهها

89 / 11 /

ادارۀ کلّ آموزش و پرورش استان کرمانشاه

نام کالس:

ادارۀ آموزش وپرورش ناحیه 3

ردیف

نوع سﺆالD :
طراح :یاری
سال تحصیلی89/88 :

سﺆاالت

 توضیحات آزمون 
شش پرسش باتوجه به موضوعات درسهای 01و00و 01کتاب درسی تهیه شده که برای پاسخ به آنها پانزده دقیقه فرصت دارید.
پایین صفحه پاسخ کلیدی پرسشها وجود دارد؛ پس از جوابدادن به پرسشها ،پاسخ خود را چک کنید.


در همۀ عبارات زیر ،جملۀ وابسته وجود دارد؛ بهجز گزینۀ . ...
 )0هنوز فضا از نم باران آکنده است؛ امّا آفتاب فتح در سینۀ مﺆمنین درخششی عجیب دارد.
 )1گاه به گاه گروهی از خطشکنها را میبینی که فاتحانه بعد از شبی پُرحادثه بازمیگردند.
 )3آنها تاریخ آیندۀ بشریّت را میسازند؛ زیرا آیندۀ بشریّت ،آیندۀ الهی است.
 )4چقدر شگفتآور است که انسان در متن عظیمترین تحوّالت تاریخ جهان زندگی کند.



همۀ ابیات زیر به شیوۀ بالغی سروده شدهاند؛ بهجز گزینۀ . ...
 )0زین نمط آن مست شده از غرور  /رفت و ز مبدﺃ چو کمی گشت دور
 )1دید یکی بحر خروشندهای  /سهمگنی ،نادره جوشندهای
 )3نعره برآورده فلک کرده کر  /دیده سیه کرده شده زهرهدر
 )4لیک چنان خیره و خاموش ماند  /کز همه شیرینسخنی ،گوش ماند



هر سه آرایۀ ادبی « جناس ،کنایه و حسآمیزی » در بیت گزینۀ  ...............آمده است.
 )0بدو گفت خندان که نام تو چیست؟  /تن بیسرت را که خواهد گریست؟
 )1تهمتن چنین داد پاسخ که نام  /چه پرسی کزین پس نبینی تو کام
 )3مرا مادرم نام ،مرگ تو کرد  /زمانه مرا پُتک ترگ تو کرد
 )4پیاده ندیدی که جنگ آورد  /سرِ سرکشان ،زیر سنگ آورد؟



نقش دستوری واژگان مشخّصشدۀ بیت زیر ،به ترتیب در کدام گزینه درست آمدهاست؟
« جز از جام توحید هرگز ننوشم  /زنی گر به تیغ ستم گردن من »
 )0مضافالیه ،متمم ،مفعول



 )1نهاد ،مفعول ،مضافالیه

 )3نهاد ،مسند ،متمم

 )4مضافالیه ،متمم ،مسند

کدام بیت ،دارای بیشترین تعداد جمالت است؟
 )0بخندید رستم ،به آواز گفت  /که بنشین به پیش گرانمایه جُفت
 )1کُشانی بدو گفت با تو سلیح  /نبینم همی جز فسوس و مزیح
 )3هماکنون تو را ای نبردهسوار  /پیاده بیاموزمت کارزار
 )4کُشانی بدو گفت بیبارگی  /به کشتن دهی سر به یکبارگی



در کدام گزینه ،غلط امالیی وجود دارد؟
 )0نسیان و غفلت ،مظهر فقر ،عَلَمداران تحوّل
 )1جذر و مدّ آب ،غنای خالق ،دریادالن صفشکن
 )3تالفی شکست ،مراتب قُرب ،مشیّت باری تعالی
 )4معرکۀ قلوب مجاهدان ،تمثیل وفاداری ،قوّۀ الهی

پاسخ کلیدی :سﺆال یک /  :سﺆال دو /  :سﺆال سه /  :سﺆال چهار /  :سﺆال پنج /  :سﺆال شش :

شادی ،رادی و آزادی شما را آرزومندم

